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WAT IS EEN BASISINKOMEN ?
Een basisinkomen is een vast bedrag per maand, dat zonder verplichte
tegenprestaties of toetsen via de overheid aan alle burgers wordt
verstrekt (vergelijk AOW). Je kunt er zonder luxe van leven. Daarnaast
mag je zoveel verdienen als je wilt.
WAAROM EEN BASISINKOMEN ?
• Eindelijk een sociaal zekerheidssysteem dat mensen in staat
stelt in hun basisbehoeften te kunnen blijven voorzien en
volwaardig aan de samenleving deel te kunnen blijven nemen
• Werk en inkomen zijn niet meer een op een met elkaar te
verbinden

TE VERWACHTEN VOORDELEN?
• Verdwijnen armoedeval
• Meer ruimte om je leven naar eigen inzicht en kwaliteiten in te
richten
• Meer mogelijkheid om parttime te werken
• Meer mogelijkheden om werk te vinden of te creëren dat bij je
past
• Afname van de werkdruk en daardoor meer ruimte voor
vrijwilligerswerk
• Minder afhankelijkheid van de werkgever, betaald werk wordt
een keuze, geen plicht
• Minder druk om je baan te verliezen of om niet aan het werk te
komen.

Uit experimenten is gebleken, dat o.a. door de afname van de werkdruk
er minder ziekte is en meer levensvreugde wordt ervaren. Dit heeft
weer een gunstig effect op de zorgkosten.
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HAALBAARHEID
Een basisinkomen voor iedereen betalen we door een herverdeling van
onze gemeenschappelijke inkomsten. Het is de meest eerlijke besteding
van ons belastinggeld. Nederland behoort tot de 5 rijkste landen van de
wereld. Het is perfect mogelijk om voor iedereen een onvoorwaardelijk
basisinkomen te realiseren.

WAT KAN JIJ DOEN OM EEN ONVOORWAARDELIJK BASISINKOMEN
(OBi) TE REALISEREN?
•
•
•
•
•
•
•
•

Als je enthousiast bent voor het OBi maak anderen dan ook
enthousiast.
Wordt lid van de Vereniging Basisinkomen (VBi)
Sluit je aan bij het Basisteam in jouw gemeente
Organiseer met hen open informatie bijeenkomsten over het
OBi.
Maak die bekend via regionale en wijkkranten
Stem op een partij die vóór het basisinkomen is.
Wordt lid van die partij en probeer met anderen het
basisinkomen op het partijprogramma te krijgen
Denk en praat mee over de financiering van het basisinkomen
etc.

Voor verdere informatie verwijzen wij u graag naar de volgende websites en
andere sociale media: Vereniging Basisinkomen (VBi) basisinkomen.nl, Basic
Income Earth Network (BIEN) basicincome.org, Unconditional Basic Income
Europe (UBIE) basicincome-europe.org/ubie,
facebook.com/groups/basisinkomen en basisinkomen.nl/inschrijvennieuwsbrief
De derde week van september is sinds negen jaar al de internationale week
van het basisinkomen! Kijk op basisinkomen.eu of basisinkomen.net, resp.
basicincomeweek.org en/of week-van-het-basisinkomen.nl

